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CONHEÇA OS MELHORES 
DESEMPENHOS EM 2009

TRABALHO RECONHECIDO E MUITO
SUCESSO NOS NEGÓCIOS

O Top Imobiliário chega à sua 17.a edição consolidado como o principal prêmio da indústria imobiliária de todo o Brasil.
Criado em 1993 como reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo mercado imobiliário, rapidamente chamou 

a atenção dos empresários do setor. Hoje é uma grande celebração, que conta com a parceria do jornal 
O Estado de S. Paulo com o Secovi, o maior e mais atuante sindicato do setor imobiliário da America Latina,

e a Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp), responsável pela elaboração do ranking das empresas,
que atribui pontos com base em pesquisas de lançamentos na Região Metropolitana de São Paulo

Márcia Placa

Com a crise financeira que afe-
tou a economia mundial no
terceiro trimestre de 2008, o

ano de 2009 não prometia grandes
negócios para o mercado imobiliário.
Mas, ao contrário do que se esperava,
o ano de 2009 foi muito positivo para
este setor. As empresas não recuaram
dos negócios e apostaram na demanda
para a compra da casa própria. No
setor imobiliário, há unanimidade: o
ano foi excelente. E o Prêmio Top
Imobiliário, realizado pelo jornal O
Estado de S. Paulo, em parceria com
o Secovi-SP e a Empresa Brasileira de
Estudos de Patrimônio (Embraesp),
que se tornou o principal prêmio do
setor, vem coroar as melhores empre-
sas de 2009, em sua 17.ª edição. A
entrega do prêmio se transformou em
uma grande celebração do setor.

As empresas ganhadoras do Prê-
mio Top Imobiliário comemoram o
reconhecimento do trabalho realizado
em 2009. “Buscamos fazer um traba-
lho de qualidade, seriedade e transpa-
rência. E o prêmio é um reconheci-
mento enorme”, diz a diretora de
incorporação da Cyrela Brazil Realty,
Rosane Ferreira. Ela ressalta que foi
um ano em que as previsões eram pés-
simas, mas que as empresas foram

corajosas em insistir.  “Foi um ano de
fortalecimento. Em janeiro, acháva-
mos que o mundo ia acabar e termina-
mos o ano com um novo mundo”, diz
Rosane. 

Para o diretor da unidade SP da
Brookfield Incorporações, Alessandro
Vedrossi, “2009 foi um ano espetacu-
lar para a companhia, pois as vendas
cresceram 97%.” Ele acredita que o
prêmio reforça este trabalho de suces-
so. “Foi muito importante, pois nós
tínhamos a certeza de que existia
demanda, apostamos e fomos bem-
sucedidos”. Ele ressalta ainda que o
prêmio é muito relevante para a
empresa, por ser o primeiro ano em

que estão com a marca nova. “Foi um
ano de consolidação no mercado.” 

O ano de 2009 também foi mar-
cante para a EZ Tec, que tem uma for-
te atuação no mercado imobiliário da
cidade de são Paulo e região metropo-
litana. “Considero que os objetivos,
dentro da nossa estratégia, foram atin-
gidos”, diz o diretor de relações com
investidores, Emílio Fugazza. Em ano
de crise, a empresa passou os meses
colhendo frutos de um trabalho já pro-

gramado em 2008. “A crise passou
incólume por aqui. Geralmente, a cri-
se trabalha com o medo, assusta os
compradores, mas não foi isso que
aconteceu e soubemos aproveitar a
oportunidade”, complementa.  Para o
executivo, o Prêmio Top Imobiliário
mostra que a empresa está no caminho
certo. “Podemos assim saber o quanto
estamos alinhados com as tendências
do mercado”. 

Para o presidente da Goldfarb,
Milton Goldfarb, o Prêmio Top Imo-
bliário é motivo de grande alegria. “É
uma grande satisfação e reconheci-
mento do nosso trabalho ter este des-
taque no mercado”, diz ele.O cresci-

mento da empresa nos últimos anos
tem como principal prova o aumento
do número de funcionários: dos 100
colabores registrados em 2006 para
1.140 nos dias de hoje. “A empresa
cresceu muito, além do boom do mer-
cado. Estamos expandindo cada vez
mais”, diz Goldfarb.

A Helbor também teve um ano
especial. A empresa cresce e se conso-
lida a cada ano no mercado imobiliá-
rio. Empresa nascida em Mogi das

Cruzes, na região metropolitana de
São Paulo, começou a expandir os
negócios para capital e outras cidades
paulistas há dez anos, além de ir para
outros estados brasileiros. Em 2009, a
empresa teve um lucro líquido de R$
78,7 milhões, um crescimento de
62,6% em comparação com 2008. “O
Prêmio é um grande reconhecimento,
pois é um orgulho estar entre as dez no
ranking de Incorporadoras. Isso signi-
fica que o nosso trabalho foi atingi-
do”, diz o vice-presidente da empresa,
Henry Borestein. 

O diretor de incorporação da Gafi-
sa, Antônio Carlos Ferreira, acredita
que o prêmio Top Imobiliário tem mui-

ta credibilidade, pois faz uma confe-
rência dos resultados apresentados
pelas empresas no setor. “O mercado
sempre foi carente de informações e
números e o prêmio traz estes dados de
maneira crível”, afirma. Ele conta que
2008 foi um ano que começou otimis-
ta, mas, com a crise declarada em
setembro, as empresas ficaram com
um baixo grau de confiança. Ao con-
trário, 2009 começou com estratégia
de vender estoques e terminou com um

volume alto de lançamentos e vendas. 
Na MAC, o Prêmio também vem

coroar as ações de 2009. Para o diretor
comercial da empresa, Rodrigo Gial-
luisi, é um reconhecimento do traba-
lho realizado. “Temos uma filosofia
clara de trabalhar em conjunto, com
integração, para oferecer bons produ-
tos, com qualidade e com velocidade
de vendas”. A empresa vem se prepa-
rando para se consolidar ainda mais no
mercado. Em 2009, a MAC lançou
3.535 unidades, num total de 332.172
m2. “Fomos rápidos em colocar os
produtos na rua, com lançamentos de
empreendimentos e, com isso, adqui-
rimos confiança dos clientes. Para o
executivo, chegar até aqui foi um
grande desafio. “Agora a nossa meta é
nos manter e, para isso, precisamos
correr atrás.”

Na Trisul, o diretor comercial
Ricardo Napoli Stella afirma que o
prêmio é “uma recompensa pelo que a
empresa tem feito”. Para ele, o suces-
so nas vendas é resultado de um “pla-
nejamento grande, que resulta em qua-
lidade total, principalmente no que se
refere ao atendimento de prazos.”
Esse planejamento, explica, inclui a
expansão geográfica da empresa, que
passa a atuar em novas praças, como
Brasília, Belo Horizonte e Rio de
Janeiro.�
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ANO TINHA TUDO PARA SER RUIM 
E FOI EXCELENTE

Incorporadoras
Posição 

Empresa Pontos

1º CYRELA BRAZIL REALTY  93,70
2º GOLDFARB 83,99
3º EVEN 58,17
4º MRV 56,43
5º HELBOR 40,18
6º GAFISA 38,47
7º EZ TEC 37,24
8º TRISUL 36,83
9º MAC 34,32
10º BROOKFIELD 33,96

Vendedoras
Posição 

Empresa Pontos

1º LOPES 187,16
2º HABITCASA 145,77
3º ABYARA BROKERS  132,12
4º DELFORTE & IPRICE 127,21
5º AVANCE 100,70
6º FERNANDEZ MERA 90,08
7º ELITE BRASIL 52,90
8º COELHO DA FONSECA 46,86
9º PLUS 31,36
10º EVEN 30,18

Construtoras
Posição 

Empresa Pontos

1º GOLDFARB 115,43
2º MRV 68,54
3º CYRELA BRAZIL REALTY 59,66
4º EVEN 58,28
5º CURY 54,91
6º TRISUL 45,84
7º BROOKFIELD 40,69
8º EZ TEC 36,48
9º MAC 34,50
10º GAFISA 32,27

As 10 primeiras dos rankings da EMBRAESP

EMILIO FUGAZZA
Diretor de relações com os investi-
dores da EZ Tec

Divulgação

RICARDO NAPOLI STELLA
Diretor comercial 
da Trisul

Divulgação

MIRELLA PARPINELLE
Diretora de atendimento 
da Lopes

Divulgação

RODRIGO GIALLUISI
Diretor comercial 
da MAC

Divulgação

HENRY BORESTEIN
Vice-presidente 
da Helbor

Divulgação

CONSTRUTORAS/ INCORPORADORAS
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